OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVII Niedzielę Zwykłą – 04.10.2020r.
1. Różaniec za miasto Zabrze dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje ofiary na działalność „CARITAS” naszej
parafii i diecezji gliwickiej. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 5 października br. o godz. 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie
organizacyjne kandydatów do bierzmowania.
4. We wtorek 6 października br. o godz. 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci,
które w przyszłym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 7 października br. o godz. 18.00.
6. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 8 października br. o godz. 16.30.
Po Mszy św. w salce katechetycznej spotkanie dzieci z Grupy Dodatkowej.
7. Również w czwartek o godz. 19.00
uwielbienia.

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo

8. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe odprawiane będą w naszym kościele w
tygodniu o godz. 17.15, a w niedziele o godz. 16.00. Do uczestnictwa w nich zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych.
9. W przyszłą niedzielę 11 października br. obchodzić będziemy XX Dzień Papieski. Z tej
okazji młodzież naszej parafii zbierać będzie do specjalnych puszek ofiary na stypendia dla
dzieci biednych ale uzdolnionych. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
10. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
różne dewocjonalia oraz cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny.
11. W zakrystii naszego kościoła można odbierać kartki uczestnictwa przygotowujące do
Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania dla tych uczniów, którzy w naszej parafii
przystąpią do wspomnianych sakramentów, a uczą się w szkołach poza naszą parafią.
12. W westibulum i przy wejściu bocznym do naszego kościoła zainstalowane zostały elektryczne
bezdotykowe dezynfektory do rąk. W celu dezynfekcji wystarczy tylko podłożyć ręce pod
dezynfektor, a płyn odkażający w odpowiedniej ilości spłynie na nasze dłonie.

